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Forord 

 
Follo er en attraktiv region i Hovedstadsområdet. Den siste Næringsanalysen av Follo viser 
at befolkningsveksten de tre siste årene gjør at regionen rangeres som nr. 9 av 83 regioner i 
landet. Mye av veksten skyldes høy netto innflytting til Follo fra andre regioner. Follo er 
attraktiv som bosted, og er rangert som nr. 17 av 83 regioner når det gjelder attraktivitet. 
Attraktiviteten har også vært økende de siste årene, særlig for barnefamilier – faktisk nest 
best av alle regionene i landet – og innflyttere fra innvandrerbefolkningen fra andre regioner. 
Næringsutviklingen har imidlertid vært under middels samlet sett, og Follo er bare nr. 49 av 
83 regioner i NæringsNM for de siste tre årene.1  
 
Follorådet har i 2009 arbeidet med flere store og tunge saker som alle er viktige for Follos 
innbyggere. Det gjelder særlig: 
 

• Dobbeltsporet  Oslo – Ski og samferdsel generelt 
• Samordnet kommuneplanrullering i Follo 
• Regional planstrategi og Plansamarbeidet om areal og transport i Oslo og Akershus 
• Oppfølgning av Strategisk næringsplan for Follo 
• Samhandlingsreformen og Ski sykehus, samt Overføringsprosjektet Oslo 

Universitetssykehus - Ahus fra 01.01.2011 
• Politireformen og nedleggelse av alle lensmannskontorene 
• Interkommunale selskaper 

 
Ordførermøtets medlemmer bruker mye tid på å delta i lokale og regionale møter og 
prosesser i alle disse sakene.  
 
Follorådet fikk lederskifte tidlig på høsten da ordfører Sylvi Graham, Oppegård kommune, ble 
valgt inn på Stortinget. Nestleder Georg Stub fungerte deretter som leder av Follorådet inntil 
formelt valg fant sted på Follorådsmøtet 20. november. Det rettes igjen stor takk til Sylvi 
Graham for innsatsen for Follorådet gjennom flere år.  
 
 
 
 
 
Follorådet, 26. mai 2010 
 
 
Georg Stub 
leder       
       Kari Marie Swensen 
       daglig leder 
 
 
 

                                                           
1 Jf. Næringsanalyse Follo, TF-notat nr. 59-2009 utarbeidet av Telemarksforskning på oppdrag fra Follorådet.  
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Innsatsområder og Aktiviteter i 2009 

Areal og samferdsel  
 
I 2007 opprettet Follorådet en administrativ arbeidsgruppe kalt ”Areal- og 
samferdselsgruppen”. Gruppen arbeider innenfor gitt mandat og rapporterer til 
Rådmannskollegiet. Arbeidet med å utvikle første fase i en strategi for samordnet 
kommuneplanlegging i Follo startet opp i 2008 og fortsatte utover våren 2009. Som ledd i 
denne prosessen ble det i februar arrangert et eget Planseminar for alle 
formannskapsmedlemmene i Follo. Det fikk god oppslutning, og ulike grupper på tvers av 
kommuner og partier diskuterte regionale spørsmål knyttet til utbyggingsmønster, grønne 
områder og transportsystem. Et utkast til regionale føringer ble deretter sendt på høring i 
kommunene og til regionale aktører. Dokumentet ble behandlet i kommunestyrer og/eller 
formannskap i alle kommunene. Frogn kommune tok de regionale føringene til orientering. 
 
Ordførermøtet vedtok Follorådets regionale føringer i sitt møte 25. september 2009. 
 
Hensikten med de regionale føringene for Follo er at hver kommune i sin 
kommuneplanrullering vektlegger og gir gode svar på disse føringene når de utarbeider og 
lager sine kommuneplaner.  
 
De regionale føringene vil også være sentrale innspill i prosessen og dokumentene knyttet til 
Plansamarbeidet (det tidligere såkalte lovpålagte plansamarbeidet om areal og transport i 
Oslo og Akershus, nå forkortet til Plansamarbeid om areal og transport i Oslo og Akershus). 
 
Som en oppfølgning av arbeidet med samordnet kommuneplanlegging i Follo, og som 
innspill til Follorådets handlingsprogram for 2010, startet Areal- og samferdselsgruppen 
senhøsten opp arbeidet med felles befolkningsprognoser som planforutsetning for 
kommuneplanrulleringen.  

 
 

 

Næringsutvikling 
 
 
 
Ordførermøtet fattet 2. mai 2007 vedtak om Strategisk næringsplan for Follo (sak 
17/07). I Ordførermøtet 9. november 2007 (sak 52/07) ble det fattet vedtak om 
organisering av SNP-arbeidet og valg av programstyre. Prosjektet startet våren 2008, og de 
fleste delprosjektene kom i gang.  
 
I 2009 ble delprosjektene i all hovedsak videreført. Det ble ikke lagt opp til nye prosjekter i 
forhold til det opprinnelige plandokumentet som ble vedtatt i 2007, da man mente at det var 
behov for å jobbe videre med allerede igangsatte prosjekter. I juni ble prosjektet FoU-start i 
Follo justert. Programstyret vedtok også en presisering av satsningsområdet kultur og 
opplevelsesnæringer. Erfaringer fra prosjektet så langt er at det er behov for å prioritere få, 
men tyngre prosjekter foran mange og små prosjekter. 
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Som del av strategien for markedsføring av Follo-regionen, ble arbeidet med ny logo og 
grafisk profil vedtatt og igangsatt fra desember 2008. Eksisterende logo ble vurdert som lite 
hensiktsmessig både for fleksibel bruk, og fordi det var ønskelig med en mer tidsriktig og 
funksjonell logo. Med bistand fra Norsk Designråd ble det innhentet tilbud fra tre designbyrå, 
som fikk i oppdrag å komme med et tilbud på å utarbeide ny grafisk profil. Av de tre byråene 
ble to av dem - GRID (www.grid.no) og MISSION (www.mission.no) valgt til å arbeide videre 
med utkast til ny grafisk profil/logo. Dette arbeidet fortsetter i 2010. 
 
Formell statusrapport om arbeidet med SNP Follo ble lagt frem for Ordførermøtet i 
september, og rutiner for rapporteringer ble drøftet og fastsatt i samråd med AU i november. 
 
 
Næringskonferansen 2009 
Follokonferansen 2009 var viet tema næringsutvikling i 2009. Det deltok ca. 100 deltakere, 
og evalueringen viste at konferansen ble meget godt mottatt. 
 
 

Etablererveiledningen i Follo 
Etablererveiledningsprosjektet ble satt i gang fra desember, der aktiviteten – grunnkurs, 
veiledning og temakurs for etablerere/grundere – gjennomføres etter egen plan. Follorådet 
har engasjert konsulent i 50 % stilling til å følge opp arbeidet. Det er også etablert en 
koordineringsgruppe på fylkesnivået, som består av regionene, fylkeskommunen, Innovasjon 
Norge og Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Evaluering av prosjektet vil skje i løpet av 2010, 
og konklusjon med hensyn til fremtidig drift av etablerertjenesten i Follo vil foreligge innen 
utgangen av 2010.  

 

 

Bærekraftig utvikling 
 
Follorådet har som mål at Follo-regionen skal bidra til økt bruk av fornybar energi og en 
bærekraftig klimapolitikk.  
 
Høsten 2008 ble det etablert et Klima- og energinettverk der alle Follo-kommunene deltar. 
Nettverket organiseres under Rådmannskollegiet og rapportering skjer til Ordførermøtet via 
Rådmannskollegiet. Nettverket vil være et supplement til øvrige klima/energirelaterte nettverk 
i Follo (Livskraftige kommuner/Grønne energikommuner). Arbeidet skal evalueres etter to år.  
 
I nettverket drøftes felles problemstillinger og utfordringer knyttet til utarbeiding og 
gjennomføring av kommunenes klimaplaner. Det er avholdt to temasamlinger i samarbeid 
med tilsvarende nettverk under Samarbeidsrådet for Nedre Romerike og med Akershus 
fylkeskommune. Temaene har vært avfallsbehandling og energieffektivisering i bygninger. I 
tillegg er det avholdt 3 – 4 nettverksmøter, ledet av konsulent Christian Grorud fra Vista 
Analyse og med finansiering av Akershus fylkeskommune.  
 
To av nettverkets medlemmer (fra Ås og Nesodden kommuner) deltok på studieturen til 
Brussel i november i regi av Avfallsrådet for Oslo og Akershus.  
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Helse og eldreomsorg 
 
Helsegruppen i Follo  
På bakgrunn av tidligere statsråd Bjarne Håkon Hansens arbeid med en ny helsereform -  
Samhandlingsreformen – vedtok Ordførermøtet våren 2009 å opprette en egen 
arbeidsgruppe med representanter fra alle Follo-kommunene. Arbeidsgruppen fikk i oppdrag 
å se på hvordan Ski sykehus kunne videreutvikles i tråd med Samhandlingsreformens 
intensjoner.  
 
Rådmannskollegiet ga arbeidsgruppen 08.05.09 i oppdrag/mandat å utrede 
Helsetjenestetilbud og samarbeid mellom 1. og 2. linjetjenesten om bruken av Ski sykehus. 
Mandatet ble lagt frem for Ordførermøtet på høsten, og det ble deretter endret til ”Samarbeid 
mellom Follo-kommunene og Oslo Universitetssykehus, Aker og A-hus for å etablere et 
lokalmedisinsk senter ved Ski sykehus. 
 
Da Follo-kommunene skal overføres til A-hus fra 2011, ble det naturlig å gå i dialog med A-
hus om fremtidig bruk av Ski sykehus. 
 
Samtidig var tilbakemeldingen at arbeidsgruppens prosjektmandat, som var mer rettet mot 
behov og utfordringer i den enkelte kommune, måtte arbeides videre med. Dette for å finne 
samarbeidsområdene.  
 
 
Opprettelse av ACT-team i Follo  
Helsedirektoratet tildelte Follo-regionen 2 millioner kroner i 2009 for opprettelsen av et ACT – 
team (Assertive Community Treatment / Aktivt oppsøkende behandlingsteam). Follo-
kommunene Vestby, Ski, Ås, Frogn, Nesodden og Oppegård deltar. Et ACT-team er et aktivt 
oppsøkende team som driver aktiv, oppsøkende behandling overfor alvorlig psykisk syke 
personer som gjerne også har rusproblemer. Teamet i Follo vil bestå av 8 behandlerårsverk 
og ett merkantilt årsverk. Blant behandlerne vil det være én legespesialist (psykiater) og én 
psykolog. For øvrig skal teamet settes sammen av helse- og sosialfaglig personell. Teamet 
skal ikke være et akuttmottak. Teamet vil derfor ha sin primære aktivitet fra kl. 08.00 – 16.00 
på hverdager. Det forutsettes imidlertid fleksibilitet, slik at pasientene kan få den 
behandlingen de har behov for på det tidspunktet som er tilpasset dem.  
Teamet er organisert inn under Follo Distriktspsykiatriske Senter, heretter Follo DPS, som 
har arbeidsgiveransvaret for de ansatte i teamet. Teamet styres av en styringsgruppe 
bestående av én representant fra hver av de deltakende kommunene og fra 
spesialisthelsetjenesten. Finansieringen skjer på tre måter: Gjennom tilskuddsmidlene fra 
Helsedirektoratet, polikliniske inntekter og egenandeler fra de enkelte kommunene og Follo 
DPS. 

Helsedirektoratet vil evaluere prosjektet, men tidspunkt, omfang om innhold i evalueringen er 
foreløpig ikke avklart. Prosjektet i Follo vil også bli gjenstand for forskning gjennom et eget 
forskningsprosjekt i regi av Ahus HF forutsatt finansiering fra Forskningsrådet. 
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Støttefunksjoner / administrative oppgaver 
 

IKT-Follo  
IKT-Follo er initiert av Follorådet. Det er etablert bredbånd mellom rådhusene i seks 
kommuner, og disse utnyttes til utvikling av tjenester for innbyggere og næringsliv samt til 
intern effektivisering. Via samarbeidet er det bl.a. utviklet selvbetjeningsportal, 
demokratiportal og en felles kartportal, Follokart. Sistnevnte består av tre ulike 
innsynsløsninger, med funksjoner tilpasset saksbehandlere, publikum og de som ønsker å 
levere elektroniske byggesøknader. Det er inngått avtaler for drift av felles løsninger basert 
på vertskommunemodellen. Videre jobbes det med flere prosjekter i tråd med IKT-stategi for 
Follo 2007-2010 og tilhørende handlingsplaner.   
 
I 2009 er det arbeidet med videreutvikling av portalløsningene. Det er også etablert en felles 
lagringsløsning for geografiske data (QMS) og all geodata-programvare er installert på felles 
server. Kommunene har også samarbeidet om innkjøpsavtaler og opplæring av IKT-
personell.  
 
Follonettet 
Et stabilt og sikkert Follonett er en forutsetning for samarbeidet. Det jobbes derfor 
kontinuerlig med vedlikehold og utbedring av nettet, i tillegg til å sørge for gode 
sikkerhetsløsninger.   
 
Selvbetjeningsportal 
Selvbetjeningsportalen er videreutviklet i 2009. Arbeidet med å legge portalen over på en ny 
standard plattform nærmer seg slutten. Her vil brukerne få valget mellom BankID og MinID 
for pålogging. Via det felles skjemamottaket, mottok Follo-kommunene totalt 15 000 
elektroniske skjemaer i 2009. Dette gjelder primært skjemaer som er integrert med 
fagsystemer eller sak-/arkivsystemer i de fem deltakerkommunene, dvs. stillingssøknader og 
søknader om plass i barnehage og kulturskole. Det pågår fortsatt et arbeid for å overføre all 
informasjon om bygge-, dele- kart- og oppmålingssaker fra portalen www.follokom.com.   
 
Demokratiportal 
Via demokratiportalen får innbyggere og andre interesserte enkel tilgang til postjournal med 
dokumenter, møtekalender, saksdokumenter/protokoller med vedlegg og informasjon om 
politikere i styrer, råd og utvalg. Politikere får i tilegg e-post, kalender og administrative 
tjenester. Portalen henter informasjonen direkte fra kommunens sak/arkiv system. Dette 
sikrer brukerne oppdatert informasjon og sparer kommunen for arbeid med publisering og 
trykking av papir. Implementeringen av demokratiportalen er forsinket pga. problemer med å 
tilpasse løsningen til kommunenes ulike versjoner av sak- arkivsystemet. Portalen benyttes i 
Frogn og er ferdig installert i Oppegård. Arbeidet med implementering i de øvrige 
kommunene fortsetter.  
 
Follokart 
På Follokart finner man et stort antall kart: Basiskart, vei/adressekart, arealplandata med 
bestemmelser, flybilder, kulturminner, biologisk mangfold, turplanleggingskart og 
landbrukskart. Totalt er det mulig å søke blant 60 000 eiendommer, 50 000 adresser og mer 
enn 75 000 bygninger. Det er også mulig å finne områder hvor det er satt i gang arbeid med 
nye reguleringsplaner. Follokart er integrert med Byggsøk, noe som gjør det mulig for 
utbyggere å hente kart-, plan- og eierinformasjon direkte inn i en byggesøknad/melding og 
sende denne elektronisk til kommunen. Follokart for saksbehandlere er integrert med 
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arealplanarkiv, lokal matrikkel og kommunenes saksbehandlersystem. Integrasjon av 
løsninger bidrar til intern effektivisering.  
 
I 2009 ble Follokart videreutviklet med bl.a. nye turplanleggingskart, både for sommer- og 
vinterbruk. I mai ble kommunenes reguleringsplaner gjort tilgjengelig på Internett-klienten. 
Siste år ble det også iverksatt felles IKT-drift av all kart- og GIS-relatert programvare. Videre 
ble nye, oppdaterte og detaljerte kart og ortofoto fra felles kartlegging av Follo i 2008 
tilrettelagt på Follokart våren 2009.  
 
Ny lagringsløsning for geografiske data QMS 
Etableringen av felles lagringsløsning har vært krevende, både teknologisk og organisatorisk. 
Prosjektet vil bli videreført i 2010. 

 

Mål og strategier 
 
 
Follorådet er et samarbeidsorgan mellom kommunene Enebakk, Frogn, Nesodden, 
Oppegård, Ski, Vestby, Ås og Akershus fylkeskommune.  
 
Målsettingen  for Follo-samarbeidet er:  

► Mer styrke utad på ulike regionale utviklingsområder  
► Kvalitets- og effektivitetsforbedringer gjennom interkommunalt samarbeid om 

samfunnsutvikling, tjenesteproduksjon, forvaltning og administrasjon  
 
 
 

Organisasjon 
Organisering av samarbeidet i Folloregionen er vist i figuren nedenfor. 
 
 
 

FOLLORÅDET

FOLLOKONFERANSEN

ORDFØRERMØTET

ARBEIDSUTVALGET

FOLLORÅDETS 
SEKRETARIAT

RÅDMANNS-
KOLLEGIET

Prosjekter                                               
administrative arb.grupper Prosjekter                                               

POLITISK

ADMINISTRATIVT
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Follorådet  er Follosamarbeidets øverste organ og består av tre kommunestyremedlemmer 
fra hver kommune og tre fylkestingsmedlemmer fra Akershus fylkeskommune. 
Ordførere/fylkesordfører skal være en av disse tre. Oslo kommune og fylkesmannen i Oslo 
og Akershus har observatørstatus. Follorådet fastsetter årlig handlingsprogram og budsjett, 
og godkjenner årsmelding og regnskap. I 2009 var ordfører i Oppegård Sylvi Graham leder 
frem til Ordførermøtet 25. september. Inntil Follorådet valgte ny leder, fungerte ordfører og 
nestleder Georg Stub som leder i perioden frem til Follorådsmøtet i november.  
 
Follokonferansen  er en årlig konferanse for alle formannskapene i Follo og fylkesutvalget i 
Akershus fylkeskommune. Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Oslo kommune inviteres 
som observatør. På Follokonferansen drøftes felles regionale utfordringer og det legges 
føringer for det videre samarbeidet. I april 2009 ble Follokonferansen gjennomført som den 
første Næringskonferansen i Follo. 
 
Ordførermøtet  består av ordførerne og rådmennene i Follokommunene og i Akershus 
fylkeskommune. Hver deltaker har én stemme som forvaltes av ordføreren. Oslo kommune 
og fylkesmannen i Oslo og Akershus har observatørstatus med tale- og forslagsrett. 
Ordførermøtet er det sentrale premissgivende og utøvende organet i samarbeidet og avgir 
innstilling i saker som forelegges Follorådet.  
 
Arbeidsutvalget  består av leder og nestleder i Follorådet og deres respektive rådmenn. 
Sammen med Follorådets sekretariat forbereder Arbeidsutvalget sakene for Ordførermøtet 
og Follorådet.  
 
Rådmannskollegiet  består av rådmennene i de deltakende kommunene og er det øverste 
administrative organet i Follosamarbeidet. Rådmannskollegiet ledes av rådmannen i den 
kommunen som har lederskapet i Follorådet. Kollegiet har et særlig ansvar for å initiere 
utviklingsprosjekter innen tjenesteproduksjon og administrasjon, og for implementering og 
oppfølging av ulike samarbeidstiltak. Rådmann Harald Toft fortsatte som leder av 
Rådmannskollegiet frem til Follorådsmøtet i november 2009.  
 
Follorådets sekretariat  har daglig leder i 100 % stilling, prosjektleder i 100 % stilling, samt 
en stillingsressurs på inntil 50 %. Høsten 2009 ble denne stillingsressursen midlertidig 
redusert fra 40 % da rådgiver Jon Solheim gikk over i stilling i Oppegård kommune, til en 35 
%-stilling som merkantil hjelp som ivaretas av Guro Strømland. 
 Daglig leder har plan- og budsjettansvar for Follorådet, initierer og følger opp vedtatte 
utviklingsprosjekter og ivaretar sekretærfunksjonen for de politiske og administrative 
samarbeidsorganene. Sekretariatsleder rapporterer til leder av Follorådet som har 
instruksjonsmyndighet. 
  
Follorådets utviklingsarbeid organiseres normalt som prosjekter, som ofte bemannes med 
utgangspunkt i etablerte nettverksgrupper innen ulike fagområder. 
 

Underutvalg og arbeidsgrupper 
 

• Programstyret for Strategisk næringsplan (SNP Follo) 
• Areal- og samferdselsgruppa 
• Klima- og energinettverket 
• Helsegruppen 
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Politikere som er valgt til å representere Folloråd et i ulike råd og utvalg: 
 
Follorådet representeres ved rådets til enhver tid sittende leder, eventuelt nestleder i 
følgende råd og utvalg: 

• Samarbeidsalliansen for Osloregionen, styret 
• Fylkesplanutvalget 
• Politisk styringsgruppe i Plansamarbeidet om areal og transport i Oslo og Akershus 
• Samarbeidsorganer med Helse SørØst – Styringsgruppen for Overføringsprosjektet 
• Avfallsrådet for Oslo og Akershus 

 
I tillegg har ordfører Christian Hintze Holm vært ”saksordfører” for samarbeidet med Follo 
Politidistrikt om politireformen. 
 
 

Administrativt ansatte som representerer Follorådet  i ulike styrer og 
utvalg: 
Følgende administrativt tilsatte er i perioden oppnevnt til ulike råd og utvalg: 

• Koordineringsgruppen i Osloregionen: daglig leder 

• Faggruppe for profilering og utbyggingsmønster i Osloregionen:  

prosjektleder SNP Follo 

• Faggruppe for utbyggingsmønster, samferdsel og kommunikasjon (ATP) i 

Osloregionen: Richard E. Malinowski 

• Prosjektgruppe for Felles FoU- og næringsutfordringer for Osloregionen:  

prosjektleder SNP Follo 

• Prosjektgruppe for Osloregionens rolle i det regionale samarbeidet: daglig leder 

• Koordineringsgruppe ATP Oslo og Akershus/Oslopakke 3: kommunalsjef Nina 

Ødegaard, Oppegård kommune 

• Plansamarbeidet i Oslo og Akershus - Administrativ koordineringsgruppe: daglig leder 

(frem til ultimo november), deretter Nina Ødegaard og Per A. Kierulf (vara) 

 

Likestilling 
I 2009 har det i Follorådets arbeidsutvalg sittet 1 kvinne og 3 menn frem til 25.09. Etter 
denne dato har det i AU sittet 4 menn. I sekretariatet var det frem til okt 2009 tilsatt 3 kvinner 
og 1 mann. Etter okt. 2009 består Follorådets sekretariat av 3 kvinner. Sekretariatet ledes av 
en kvinne. 
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Møtevirksomhet 
 
Det er i 2009 avholdt følgende møter: 
 
Follorådet:   2 møter + Follokonferansen( i 2009 Næringskonferansen) 
    Rådet har behandlet 10saker. 
Ordførermøtet (OM): 12  møter. OM har behandlet 89 saker 
Rådmannskollegiet (RK): 11 møter. RK har behandlet  114 saker 
Arbeidsutvalget (AU): 11 møter. AU har behandlet 92 saker 
 
 
 
 
Det årlige arbeidsseminaret for ordførere og rådmenn ble lagt til Stavanger 1.-3. juni. 
Ordførermøtet besøkte Stavanger-regionen Næringsutvikling i det nyåpnede 
Måltidets Hus på Ullandhaug utenfor Stavanger, der adm.dir. Elin Schanche med 
flere ga en grundig oversikt over hvordan Stavanger-regionen jobber med 
næringsutvikling og nyskaping. Det ble også gitt bred innføring i hvordan de 10 
kommunene på Nord-Jæren med Stavanger, Sandnes, Randaberg og Sola i spissen, 
har samarbeidet om regional planlegging innen areal og transport i en årrekke, jf. 
fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Nord-Jæren. I tillegg fikk vi en orientering 
om kommuneplanarbeidet og langsiktig arealplanlegging i Sandnes av rådmann Tore 
Sirnes. 
 
 
 



 

12 

Regnskap  

 
Regnskap 2009                                      
Alle beløp i hele tusen kroner 

Budsjett 
2009 

Regnskap 
2009 Avvik 

 Ansvar: 9110 Follorådet    

     1010 Fastlønn 1210 1254 -44 
     1040 Overtid 65 0 65 
     1050 Annen lønn og trekkpl. godtgjørelser 0 7 -7 
     1090 Pensjon KLP 204 193 11 
     1099 Arbeidsgiveravgift 209 202 7 
     1100 Kontormateriell 16 17 -1 
     1115 Kjøp av mat (uten momsfradrag) 100 91 9 
     1128 Diverse materiell og tjenester 150 55 95 
     1131 Telefon/linjeleie 0 28 -28 
     1132 Betalingsformidling 0 0 0 
     1140 Annonser/kunngjøringer/informasjon/gaver 0 84 -84 
     1150 Kurs, opplæring, konferanser 400 402 -2 
     1160 Skyss- og kostgodtgjørelse, oppholdsutg/(oppg.pliktig) 15 22 -7 
     1166 Oppgavepliktige honorarer og stipender 0 48 -48 
     1170 Transport/skyss/drift av egne og leide transportmidler 0 13 -13 
     1190 Husleie og fellesutgifter 45 48 -3 
     1197 Kontigenter, lisenser, andre gebyrer/av 0 6 -6 
     1204 Inventar og utstyr 0 8 -8 
     1270 Konsulent og vikartjenester 302 270 32 
     1380 Kjøp fra egne foretak/bedr. med særegens 0 15 -15 
     1429 MVA- kompensasjon drift 0 139 -139 

     1550 Avsetning til bundne fond 0 749 -749 

   Sum utgifter 2.716 3.649 935 
      1710 Sykelønnsrefusjon 0 0 0 
      1729 Komp mva påløpt driftsregnskapet 0 -139 139 
      1730 Ref. fra fylkeskommuer -100 -659 559 
      1750 Ref. fra kommuner -1200 -1264 64 
      1773 Ref fra andre/private 0 -150 150 
      1830 Overføring fra fylkeskommunen -253 -253 0 
      1850 Overføringer fra kommuner -1012 -1012 0 
      1891 Overføringer fra andre/private 0 -17 17 
      1900 Renteinntekter 0 -5 5 

     1950 Bruk av bundne fond -150 -150 0 

   Sum inntekter -2.716 -3.649 -934 

     
 Sum ansvar: 9110 Follorådet 0 0 0 

     
 T O T A L T 0 0 0 
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Regnskap strategisk næringsplan - SNP                                       
Del av totalregnskapet (ansvar) Beløp i hele tusen 

Regnskap 
2009 

 Ansvar: 9110 Follorådet  
   
   Tjeneste: 2900 Kommunesamarbeid  
       1010 Fastlønn 506 
       1090 Pensjon KLP 22 
       1099 Arbeidsgiveravgift 82 
       1100 Kontormateriell 3 
       1115 Kjøp av mat (uten momsfradrag) 9 
       1128 Diverse materiell og tjenester 4 
       1131 Telefon/linjeleie 11 
       1140 Annonser/kunngjøringer/informasjon/gaver 18 
       1150 Kurs, opplæring, konferanser 205 
       1160 Skyss- og kostgodtgjørelse, oppholdsutg/(oppg.pliktig) 8 
       1170 Transport/skyss/drift av egne og leide transportmidler 7 
       1197 Kontigenter, lisenser, andre gebyrer/av 6 
       1204 Inventar og utstyr 8 
       1270 Konsulent og vikartjenester 184 

       1429 MVA- kompensasjon drift 93 

     Sum utgifter 1166 

   
       1729 Komp mva påløpt driftsregnskapet -93 
       1730 Ref. fra fylkeskommuer -575 
       1750 Ref. fra kommuner -1200 
       1891 Overføringer fra andre/private -17 

     Sum inntekter -1884 
     
   Sum tjeneste: 2900 Kommunesamarbeid -719  
   
 Sum ansvar: 9110 Follorådet -719 
   
 T O T A L T -719 

 
 
 

 
Balanseregnskap   

                                                                                              
Bundet driftsfond pr. 31.12                                          
(Disposisjonsfond)              

Regnskap 
2009 

Regnskap 
2008 

  Bundet fond Follorådet    1 291 775        692 728  
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Revisjonsberetning  
Kopi av revisjonsberetning for Oppegård kommune. Follorådet er ansvar 9110 
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Vedlegg 1, Follorådets politiske organer 
 
Follorådets medlemmer 2009  
 
 
Navn Funksjon Kommune 

Nils Aage Jegstad Fylkesordfører Akershus fylkeskommune 

Knut Tønnes Steenersen Politiker Akershus fylkeskommune 

Siri Hov Eggen (permisjon) Politiker Akershus fylkeskommune 

Else Marie Stuenæs (vara for Siri H. 
Eggen)                  

Politiker Akershus fylkeskommune 

Alexander Fosse Andersen (vara for 
E.M. Stuenæs) 

Politiker Akershus fylkeskommune 

Inge Solli Fylkesvaraordfører Akershus fylkeskommune 

Harald Horne Fylkesrådmann Akershus fylkeskommune 

Dag Bjerke Ordfører Enebakk 

Tone E. Moseid Politiker    Enebakk 

Kjersti Øiseth Rådmann Enebakk 

Svein-Erik Moen Politiker Frogn 

Liv Jacobsen Politiker Frogn 

Thore Vestby Ordfører Frogn 

Marius Trana Rådmann Frogn 

Christian Hintze Holm  Ordfører Nesodden 

Geir Grimstad Rådmann Nesodden 

Geir Christensen Politiker Nesodden 

Harald Tronvik Varaordf. Nesodden 

Sylvi Graham / Ildri Eidem Løvaas Ordfører Oppegård 

Harald Toft Rådmann Oppegård 

Dag Johnsrud Politiker Oppegård 

Inger Johanne Bjørnstad                         Politiker Oppegård 

Georg Stub  Ordfører Ski 

Anne-Gunn Steen Røse Varaordf.  Ski 

Anne Marie Dranger Bachen Politiker Ski 

Audun Fiskvik Rådmann Ski 

John A. Ødbehr Ordfører Vestby 

Knut Haugestad Rådmann Vestby 

Guri Haveråen Politiker Vestby 

Ragnhild Lervik Johansen Politiker Vestby 

Johan Alnes Ordfører Ås 

Per A. Kierulf Rådmann Ås 
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Arne Hillestad Politiker Ås 

Marianne Røed Politiker Ås 

 Observatør FMOA 

 Observatør Oslo kommune 

 
Ordførermøtets sammensetning 2009 
 

Navn Funksjon Kommune 

Nils Aage Jegstad Fylkesordfører Akershus fylkeskommune 

Harald Horne Fylkesrådmann Akershus fylkeskommune 

Dag Bjerke Ordfører Enebakk 

Kjersti Øiseth Rådmann Enebakk 

Thore Vestby Ordfører Frogn 

Marius Trana Rådmann Frogn 

Christian Hintze Holm  Ordfører Nesodden 

Geir Grimstad Rådmann Nesodden 

Sylvi Graham Ordfører (leder til 25.09.09) Oppegård 

Ildri Eidem Løvaas Ordfører (fra okt. – 09) Oppegård 

Harald Toft Rådmann Oppegård 

Georg Stub  Ordfører (leder fra 25.09.09) Ski 

Audun Fiskvik Rådmann Ski 

John A. Ødbehr Ordfører Vestby 

Knut Haugestad Rådmann Vestby 

Johan Alnes Ordfører Ås 

Per A. Kierulf Rådmann Ås 

 

 

 
Arbeidsutvalgets sammensetning 2009 
 

Navn Funksjon Kommune 

Sylvi Graham  Ordfører (til 25.09.09) Oppegård 

Harald Toft  Rådmann  Oppegård 

Georg Stub  Ordfører  Ski 

Audun Fiskvik Rådmann Ski 

John A. Ødbehr  Ordfører (nestleder fra nov.-09) Vestby 

Knut Haugestad  Rådmann (fra nov.-09) Vestby 
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Rådmannskollegiets sammensetning 2009  
 

Navn Funksjon Kommune 

Kjersti Øiseth Rådmann Enebakk 

Marius Trana Rådmann Frogn 

Geir Grimstad Rådmann Nesodden 

Harald Toft Rådmann Oppegård 

Audun Fiskvik Rådmann Ski 

Knut Haugestad Rådmann Vestby 

Per A. Kierulf Rådmann Ås 

Harald Horne Fylkesrådmann Akershus fylkeskommune 
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Vedlegg 2, Interkommunale samarbeidstiltak – oversi kt 
 
Selskaper organisert etter lov om aksjeselskaper (A S): 
 
1) Follo Futura AS. Deleiere: Kommunene Oppegård, Ski, Enebakk, Frogn, Vestby Ås og 
Akershus fylkeskommune. Formålet er kompetanseindustri med fokus på attføring, 
kvalifisering, formidling og jobb. Samarbeider også tett med næringslivet.  
 
2) Alarmsentral Brann Øst AS. Deleiere: Oppegård, Moss, Sarpsborg, Fredrikstad, Halden, 
Skiptvet, Spydeberg, Askim, Trøgstad, Eidsberg, Rakkestad, Marker, Aremark, Enebakk, 
Frogn, Ski, Vestby og Ås. Formålet er brannvarsling og alarmtjenester. Kostnadsfordeling iht 
innbyggertall. 
 
Selskaper organisert etter lov om interkommunale se lskaper (IKS): 
 
1) Follo legevakt IKS 
Deltakende kommuner: Oppegård, Ski, Ås, Enebakk, Frogn og Nesodden. Etter 
virksomhetsoverdragelse i 2009 er det nå Oslo Universitetssykehus, Aker som drifter 
legevakten. Imidlertid er Follo legevakt IKS videreført og står som arbeidsgiver for legene. 
Formålet er å sikre befolkningen og andre som oppholder seg i deltakerkommunene 
legehjelp ved behov for øyeblikkelig hjelp.  
 
2) Follo Ren IKS 
Deltakende kommuner: Oppegård, Frogn, Nesodden, Ski og Ås. Formålet er å sørge for 
innsamling, transport og forsvarlig behandling av avfall som faller innenfor kommunenes 
ansvar etter forurensningsloven og supplerende bestemmelser.  
 
3) Incestsenteret i Follo IKS 
Deltakende kommuner: Oppegård, Enebakk, Vestby, Nesodden, Frogn, Ås og Ski. Formålet 
er å yte hjelp til personer som har vært utsatt for incest eller seksuelle overgrep og deres 
pårørende, og drive forebyggende opplysningsarbeid. 
 
4) Krisesenteret i Follo IKS 
Deltakende kommuner: Oppegård, Enebakk, Vestby, Nesodden, Frogn, Ås og Ski. Formålet 
er å yte hjelp til kvinner og barn i mishandlingssituasjoner og bekjempe den private volden. 
 
5) Nordre Follo Brannvesen IKS 
Deltakende kommuner: Oppegård, Ski og Enebakk. Formålet er å være en felles 
brannvernorganisasjon for kommunene og løse de oppdrag virksomheten blir stilt overfor i 
lover og forskrifter og på annen måte. Arbeide for å oppnå en tilfredsstillende brannteknisk 
standard for alle typer bygninger.  
 
6) Nordre Follo Renseanlegg IKS 
Deltakende kommuner: Oppegård, Ås og Ski. Formålet er å rense avløpsvann iht 
utslippstillatelse fra Fylkesmannen og behandle og omsette avløpsslam iht forskrift. 
Kommunene er eiere av fellesanlegget i det forholdet de har betalt anleggskostnader.  
 
 
7) Follo Kvalifiseringssenter IKS 
Deltakende kommuner: Frogn, Ski og Vestby. Formålet er å gi voksne minoritetsspråklige 
opplæring i norsk og samfunnsfag slik at de kvalifiseres til videre utdanning og arbeid. 
 
8) Søndre Follo Brann- og redningsvesen IKS 
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Deltakende kommuner: Frogn, Nesodden og Ås. Formålet er å være en felles 
brannvernorganisasjon for kommunene og løse de oppdrag virksomheten blir stilt overfor i 
lover og forskrifter og på annen måte. Arbeide for å oppnå en tilfredsstillende brannteknisk 
standard for alle typer bygninger.  
 
9) Søndre Follo Renseanlegg IKS 
Deltakende kommuner: Vestby og Ås (Frogn og Nesodden har samarbeidsavtale). Formålet 
er å eie, utbygge, drive og vedlikeholde et felles avløpssystem med renseanlegg. 
 
Selskap organisert som stiftelser 
 
1) Follo Museum 
Deltakende kommuner: Oppegård, Frogn, Nesodden, Ski, Vestby, Ås og Akershus 
fylkeskommune. Dessuten deltar Follo Historielag. Formålet er å være kulturhistorisk 
museum for Follo, museum for kystkulturen i Akershus og forvalte Roald Amundsens hjem.  
 
Virksomheter organisert etter kommunelovens § 27 
 
1) Kemneren i Follo 
Deltakende kommuner: Oppegård, Enebakk, Frogn, Ski, Vestby og Ås. Oppegård er 
vertskommune. Formålet er å drive felles skatteoppkreverkontor for deltakerkommunene. 
  
2) Follo distriktsrevisjon 
Deltakende kommuner: Oppegård, Enebakk, Frogn og Ski. Ski er vertskommune. Formålet 
er revisjon av regnskapene til eierkommunene og deres interkommunale selskaper, 
forvaltnings-revisjon og selskapskontroll mv.  
 
3) Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) 
Deltakende kommuner: Oppegård, Enebakk, Frogn, Ski, Vestby og Ås. Ås er vertskommune. 
Formålet er å yte sekretærbistand til deltakende kommuners kontrollutvalg i samsvar med 
bestemmelser i kommuneloven og forskrifter om kontrollutvalg.  
 
4) Follo barnevernvakt 
Deltakende kommuner: Oppegård, Enebakk, Frogn, Nesodden, Ski og Vestby. Ski er 
vertskommune. Formålet er å ivareta barnevernsoppgaver av akutt karakter for å tilfredsstille 
nasjonale krav om akuttberedskap som kan gi barn og ungdom hjelp når de trenger det. 
Tilskuddet beregnes etter innbyggertall.  
 
5) Follo barne- og ungdomsskole       
Deltakende kommuner: Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby og Ås. Ski er 
vertskommune. 
 
 
 
 
Andre interkommunale samarbeid 
 
1) Landbrukskontoret i Follo 
Deltakende kommuner: Oppegård, Frogn, Nesodden, Ski, Vestby og Ås. Ås er vertskommune. 
Formålet er å drive saksbehandling av landbrukssaker og delta i planarbeid og gjennomføring av tiltak 
innen landbruk og miljøforvaltning. Avtalen ble fornyet og vedtatt i alle kommunestyrene i 2009. 
Avtalen gjelder for en periode på 5 år, f.o.m. 1.1.2010 t.o.m. 31.12.2014. 
 
 
2) Tolketjenesten i Follo 
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Deltakende kommuner: Oppegård, Enebakk, Frogn, Ski, Vestby og Ås. Ski er 
vertskommune. Formålet er å formidle kvalifiserte tolker til samarbeidskommunene på en 
effektiv måte. 
 
3) Kompetansehjulet i Follo (KHF) 
Deltakende kommuner: Oppegård, Enebakk, Frogn, Ski og Ås. Ås er vertskommune. 
Formålet er å drive kompetanseutvikling med hovedgruppe i pleie- og omsorgssektoren. 
 
4) Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord 
Deltakende kommuner: Oppegård, Hurum, Røyken, Asker, Bærum, Oslo, Ski, Ås, Nesodden 
og Frogn. Oslo kommune ivaretar det daglige arbeidet. Formålet er å tilrettelegge det faglige 
samarbeidet mellom medlemskommunene. 
 
5) IKT-Follo 
Deltakende kommuner: Oppegård, Enebakk, Frogn, Ski, Vestby, Frogn og Ås. Initiert av 
Follorådet. Formålet er å utvikle og drifte felles IKT-løsninger for kommunene, bl.a. 
bredbånd, selvbetjeningsportal, felles kartportal mv. 
 

 
For styreleder og annen kontaktinformasjon, se oversikt på www.folloportalen.no/folloradet 
 
 
I tillegg er det etablert en rekke administrative samarbeidsgrupper og nettverk mellom 
kommunene på leder- og faglig nivå. I enkelte av disse møter (fast og/eller etter behov) 
representanter fra Akershus fylkeskommune. 
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Vedlegg 3, Årsrapport prosjekter 2009 
 
Prosjektnavn Strategisk næringsplan/SNP Follo 
Varighet fra / til 2008 - 2011 
Oppdragsgiver Follorådet 
Oppdragstaker  
Prosjektansvarlig Programstyret SNP Follo 
Prosjektleder Ingrid Brattset 
 
Delprosjekter 
 
(Hvis det er delprosjekter 
under hovedprosjektet, 
nevnes disse her. Der det 
er aktuelt, kan det lages 
egen rapport for hvert 
delprosjekt. 
Hovedprosjektet må da 
fremgå tydelig) 

STRATEGI  : Nyskaping i eksisterende og nye virksomheter  
1. FoU-start i Follo 
2. Etablererveiledningsprosjektet/bedre førstelinjetjeneste  
3. UMB-studenter til næringslivet i Follo/Idèportalen 
4. Kultur og opplevelser som næring i Follo 

STRATEGI: Markedsføring av Folloregionen som lokaliseringssted 
5. Etablering i Follo – en markedsstrategi, utvikling av ny     

grafisk profil  
STRATEGI Utvikling av møteplasser mellom FoU, det offentlige og 
næringslivet 

6. Møtested Follo  -  Follokonferansen 2009 
STRATEGI: Samordnet arealstrategi 

7. Utvikling av regionplan for arealbruk i Follo 
 

 
Mål med prosjektet Follo skal være kjent som en SKAPENDE REGION  

som bygger  
� veksten i næringslivet på  
� miljøvennlig nyskaping og  
� høyt spesialisert kompetanse 

 
 
Økonomiske rammer Kr. 10 pr. innbygger i follokommunene, i alt 1,2 mill. kr. 
Fra Follorådet  
Fra andre (spesifiser) 
 

Akershus fylkeskommune, prosjektstøtte, kr. 575.000 
Deltakeravgidt Follokonferansen 2009:     kr.   17.000 

Sum:                                                                    Kr. 592.000 
 
 
Status og  
fremdrift 

o Det er første gang at det jobbes systematisk for samarbeid 
mellom UMB og regionens næringsliv. Prosjektene 1 og 3, 
FoU-start og UMB-studenter til næringslivet i Follo, har en 
noe saktere framdrift enn planlagt, dvs. at det er etablert 
samarbeidsprosjekter med noe færre bedrifter enn 
opprinnelig planlagt til nå. En konsekvens av dette er at 
prosjektene forlenges slik at de varer ut 2011.  

o Etablererveiledningsprosjektet (prosjekt 1) ble satt i gang fra 
desember, der aktiviteten – grunnkurs, veiledning og 
temakurs for etablerere/grundere – gjennomføres etter egen 
plan. 

o Forprosjekt Berlinergranene (prosjekt 4, delprosjekt Jul i 
Follo) ble gjennomført som planlagt. 

o Follokonferansen 2009 var viet tema næringsutvikling i 2009. 
Ca. 100 deltakere, og evalueringen viste at konferansen var 
relevant og fikk positiv respons. 

For øvrig vises til egne rapporteringer i ordførermøtet. 
 
Sted / Dato: 15.04.2010 Underskrift 

Ingrid Brattset 
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Prosjektnavn Follorådets regionale føringer. 

Samordnede kommuneplaner for Follo – fase 1  

Varighet fra / til Januar 2008 – vedtatt Follorådet 25.09.10 
Oppdragsgiver Follorådet 
Oppdragstaker Rådmannkollegiet i Follo 
Prosjektansvarlig Areal- og samferdselsgruppen i Follo  
Prosjektleder Richart Malinowski 
 
Eventuelle delprosjekter 
 
(Hvis det er delprosjekter 
under hovedprosjektet, 
nevnes disse her. Der det er 
aktuelt, kan det lages egen 
rapport for hvert delprosjekt. 
Hovedprosjektet må da 
fremgå tydelig) 

Follorådets regionale føringer er et delprosjekt under prosjektet 
Samordnede kommuneplaner i Follo  

 
Mål med prosjektet  

Effektmål (virkninger av en vellykket gjennomføring av prosjektet) 
• Kommuneplanene i Follo har implementert Follorådets regionale 

føringer i sine kommuneplaner og planene viser gode og 
samordnende regionale løsninger på tvers av kommunegrensene  

• De samordnede kommuneplanene gir et godt grunnlag for å ivareta 
Follos interesser i de løpende samordningsprosessene som 
foregår i Oslo, Akershus og Osloregionen. 

• De samordnede kommuneplanene er et godt verktøy i Follos kamp 
om framtidige regionale og statlige ressurser. 

• Effektiviseringsgevinster knyttet til overordnet og detaljert 
arealplanlegging.  

 
Resultatmål (konkrete mål som skal realiseres i løpet av prosjektet): 
• Vedtatt rapport i Follorådet om regionale føringer for Follo. 

Rapporten er på forhånd behandlet i alle kommunestyrene i Follo.    
• Rapporten er godt forankret både administrativt og politisk i de syv 

Follokommunene  
 
 
Økonomiske rammer 300.000  
Fra Follorådet 150.000 
Fra andre (spesifiser) 
 

150.000 fra Akershus fylkeskommune 

Sum: 300.000 kroner 
 
 
Status og  
fremdrift 

Avsluttet og sendt alle Follo kommunene med henstilling om å legge 
Follorådets regionale føringer til grunn for kommuneplanrulleringen i den 
enkelte kommune. 

 
Sted / Dato:  
 

Underskrift 
Nina Ødegaard (daværende leder av areal- og 
samf.gr) 

 


